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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede: Carolin

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 2/2012

Den 15.03.2012

Haug, , Ingeborg Bjerregaard, Marit Walløe,
Sekretær: Marit

Andre til stede:
Fraværende medlemmer:0
Forfall medlemmer: Marte Espeland
Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kristin Kåvin ( NRYF)
Saksnr/år.
Sakstittel/tekst.

Sak 10-2012 Godkjenning av referat 1/2012
Godkjent og legges ut på rytter.no

Sak 11-2012 Siden sist
Voltige på AEG
Carolin hadde voltigeoppvisning på Luca Toni og med Ronja Persson som longør.
Veldig bra med synliggjøring av sporten vår for et stort publikum.
Longørkurs
8 deltager på kompetansegivende longørkurs hos Lasse Kristensen i Danmark.
Et meget bra kurs og et hyggelig opphold. Det er ønskelig å få til et tilsvarende kurs neste
år.
Grønt kort kurs
11 deltagere derav 9 voltigører.
Møte om voltige i HorsePro
Marit har hatt nettmøte med Sigbjørn i HorsePro og diskutert de manglene som ennå finnes
i forhold til voltige. Det ventes en oppdatering av programmet før sommeren.

Sak 12-2012 Økonomi
Budsjett ikke tildelt ennå, ventes i mars/april.
Tilskudd til longørkurs (leie av lokaler mm) ca kr 5000
Innkjøp av en voltigegjord og pad til bruk ved kurs og kortere utlån (helg). Pr. idag er alt
utstyrt utlånt med varighet av 6mnd.

Sak 13-2012 Flyercup 2012
Flyercup 2012 vil gå etter de samme kriteriene som i 2011:
Flyercup omfatter alle rekrutteringsklasser – fra Funclasser t.o.m. c-klasser
Både individuelle og team kan starte i Flyercup, og klubbene samler poeng slik:
Individuell start: 1 poeng
Teamstart = 5 poeng (uavhengig av antall voltigører på teamet)
De klubbene som ved slutten av året har samlet flest poeng, vil vinne pengepremier som
skal gå til utvikling av voltige i klubben.
- 1.premie: 5000kr
- 2.premie: 3000kr

Side 2 av 3 sider

NORGES RYTTERFORBUND

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 2/2012

Den 15.03.2012

Det vurderes en 3.premie dersom det er mange deltagende klubber.
Alle voltigører som stiller til start i cupen vil motta egne Flyercupsløyfer.
Hjemmesiden vil gjennom året bli oppdatert med løpende resultater i cupen.
Informasjon til arrangører:
Alle stevner på terminlisten teller i Flyercup. Flyercup-sløyfer erstatter deltagersløyfene i
disse klassene, og bestilles av GUV i god tid før stevnet.

Sak 14-2012 Arrangementer 2012
Longeringskurs – grunnkurs. Ønskes arrangert aug/september. Marte tar ansvar for dette.
Aspirantlurs – voltigetrener. Ønskes arrangert aug/september. Marte tar ansvar for dette.
Turnsamling, breddesamling, aktuelle datoer 28. eller 29. april. Ingeborg tar kontakt med
Børre og Fredrikstad turn med forespørsel om dato. Derson disse ikke passer, utsettes
turnsamling til etter sommerferien.
Satsningsgruppesamling hos Sigrun? Carolin sjekker mulige datoer

Sak 15-2012 Devon – Rosie - trening
Devon / Rosie har anledning 14 til ca 18 juni. De skal delta på stevne i Tyskland i
månedsskiftet juni / juli.
Vi tror det passer bedre for flere med trening i begynnelsen av juli – etter stevnet i
Tyskland. Marit tar kontakt og foreslår dette. Alternativ tid blir i juni.
Vi foreslår også trening med Devon /Rosie i november – rundt helgen 10.-11.november.
Da har vi reservert hall i Moss.

Sak 16-2012 Terminliste / stevner 2012
Tønnestevne 21.april – stevneinvitasjon kommer før påske.
Solør 13.mai. Marit tar kontakt for å få bekreftet.
Lommedalen 16.juni.
Det åpnes for å arrangere ett eller to mindre stevner i juli / august
Vi ønsker NM 22. og 23. september. Marit sender forespørsel til Sarpsborg / alternativt
Ekeberg med Søndre Nordstrand som arrangørklubb..

Sak 17-2012 Reglementsendringer 2012
KR VII er ferdig med endringer gjeldende fra 1.03.2012
Sak 18-2012 Satsningsgruppe 2012
Carolin har ikke rukket å sette opp kriterier for en ungdomsgruppe. Skal gjøre dette før
neste møte.
Ingen endringer i Satsningsgruppe foreløpig – alle er i trening, men flere mangler hest.
De som skal representere Norge i CVI-stevner, må selv bestille representasjonsklær fra
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Horze. Carolin sender ut mail om dette
Sak 19-2012 Eventuelt
Mail fra Unni Holmen som ønsker voltigeoppvisning på en stor ponni-leir som skal
arrangeres på Bjerke (Oslo) 23.-24.juni.
Mailen oversendes teamet og GUV vil støtte økonomisk dersom deltagere fra teamet kan
promotere voltige på dette arrangementet
Neste møte flyttes en uke fram til torsdag 19.04 kl 20.00

Møtet slutt kl 18.40

